
 

 

มติการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 182(4/2565) 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 

(ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว) 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การติดตามการมอบหมายให้เป็นหน่วยงานต้นเรื่องในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK 

(Antigen Test Kit) 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  การติดตามการมอบหมายให้เป็นหน่วยงานต้นเรื่องในการจัดซื้อชุดตรวจ 

ATK (Antigen Test Kit) 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2  นโยบายงดการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  นโยบายงดการจัดโครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3  การจัดสัมมนาเพื่อจัดทำหลักสูตรวิชาชีพด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์     

และนวัตกรรม 

 มติที ่ประชุม  รับทราบ  การจัดสัมมนาเพื ่อจัดทำหลักสูตรวิชาชีพทางด้านสังคมศาสตร์  

วิทยาศาสตร์  และนวัตกรรม 

 

ระเบียบวาระที่ 1.4  นโยบายด้านการจัดการศึกษาของนักศกึษาในสาขาวิชาด้านภาษา 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  นโยบายด้านการจัดการศึกษาของนักศึกษาในสาขาวิชาด้านภาษา 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม วาระพิเศษ คร้ังท่ี 2(1/2565) วันพุธที่ 16 มีนาคม 

2565  และคร้ังท่ี 181(3/2565) วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       

วาระพิเศษ ครั้งที่ 2(1/2565) วันพุธที่ 16 มนีาคม 2565  และครั้งที่ 181(3/2565) วันอังคาร   ที่ 22 มีนาคม 

2565 ตามที่เสนอ 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 

4.1  การเข้าร่วมรับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถ่ิน จังหวัดพษิณุโลก 

มติที่ประชุม  รับทราบ  การเข้าร่วมรับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก 

 

4.2  รายงานปริมาณการใชไ้ฟฟ้าและน้ำประปา ประจำเดือนมีนาคม 2565 

มติที ่ประชุม  รับทราบ  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ประจำเดือนมีนาคม 2565              

โดยมอบหมายให้งานอาคารสถานที่ไปตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้ส่วนสนามบินมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่ม

สูงขึ้น   

 

4.3  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 

(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

ณ สิน้ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) โดยใหด้ำเนนิการตามข้อเสนอแนะของประธานที่ประชุม 

 

4.4  แผนความต้องการงบลงทุนของหน่วยงาน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) เพื่อขอ

ตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

มติที ่ประชุม  รับทราบ  แผนความต้องการงบลงทุนของหน่วยงาน (รายการครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง)      เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566) 

 

4.5  แจ้งกฏกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา จำนวน 5 ฉบับ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  กฏกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการศกึษา จำนวน 5 ฉบับ 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1  การพจิารณาอนุมัติผลการศึกษา คร้ังท่ี 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2564 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  อนุมัติผลการศกึษา ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศกึษา 2564จำนวนทั้งสิ้น 

1,510 คน ตามที่เสนอ โดยมอบหมายใหร้องอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนนิการปรับแก้ไขข้อความในหนังสือ

รับรองทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลังจากนี้ให้ถูกต้อง 

 

5.2  การพิจารณาเสนอบุคคลเพื ่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  การพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

 

5.3  การพิจารณาตัวชี ้ว ัด ค่าเป้าหมายความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการณ์ การพิจารณาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายความสำเร็จของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 โดยจะ

พิจารณาตัวชี ้วัดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยละเอียดอีกครั ้งในการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษอีกครั้ง 

 

5.4  การพิจารณาแบบตรวจสอบความพร้อมเพื่อบรรจุหลักสูตร (CCPS01) แบบขอเปิด

หลักสูตรใหม่ (CCPS02) แบบขอเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง (CCPS03) และแบบขอปิดหลักสูตร 

(CCPS04) ของคณะต่าง ๆ ดังน้ี  

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์ 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์ 

4. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร ครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 

5. หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์ 

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์ 



 

 

7. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการพิจารณาแบบตรวจสอบความพร้อมเพื่อบรรจุหลักสูตร (CCPS01) 

แบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ (CCPS02) แบบขอเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง (CCPS03)  และแบบขอปิดหลักสูตร 

(CCPS04) ของคณะต่าง ๆ จำนวน 5 หลักสูตร และให้ถอนระเบียบวาระการประชุมออก จำนวน                

2  หลักสูตร ดังนี้ 

เห็นชอบ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 

  1.   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์ 

 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสตกิส์ 

 4. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร ครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 

 5. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 

 โดยใหพ้ิจารณาดำเนนิการปรับแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 

ถอนระเบียบวาระ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่  

 1. หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์ 

 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์ 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ  

6.1  การเตรยีมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี    

มติที ่ประชุม  รับทราบ  การเตรียมความพร้อมเพื ่อร ับการตรวจเย ี ่ยมจากองคมนตร ี                 

โดยมอบหมายให้  กองนโยบายและแผน เตรียมวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมต่อไป 

 

6.2  ความคืบหน้าจัดการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

          มติที่ประชุม  รับทราบ ความคืบหน้าจัดการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

พิบูลสงคราม 

 


